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HyDra X 100 injekteringsslang är en vidareutvecklad hexagonal injektionsslang 
tillverkad av speciell plastpolymer med unika egenskaper. Slangen bär 
injektionsmassan även om den är monterad på en ojämn yta. Efter injektion 
kommer trycket i röret att återgå och mikrohålen stängs. Den unika designen gör 
att slangen är öppen, även om den är böjd kraftigt.

Injekteringsslang X100 är en injekteringsslang som förenar de positiva 
egenskaperna hos en rund injekteringsslang med möjligheterna att injektera 

• Möjlig injekteringslängd upp till 30 m
enligt test MFPA Leipzig.
• Injekteringsslang med bra anläggning-
syta.
• Möjligt att injektera flera gånger.
• Inga begränsningar i injekteringmate-
rial.
• En enkel och prisvärd försäkring mot
vattenläckage.

TEKNISK DATABLAD - HYDRA X100 INJEKTERINGSSLANG

FÖRDELAR
1. Underlaget måste vara plant, fritt från lösa partiklar och inte ha
några vassa kanter. Innan slangen monteras måste eventuella
ispartiklar smältas och stående vatten samt cementvatten avlägsnas.

2. Slangen måste läggas ut platt på den gjutna betongytan.

3. Slangen monteras med montageclips eller montagenät. Avståndet
mellan clipsen eller fästpunkterna i nätet bör vara mellan
10 och 15 cm.

4. Slangen monteras optimalt i mitten av väggen. Avståndet mellan
slang och utsida av vägg skall vara minst 10 cm.

5. I områden där två slangar möts ska de överlappa varandra med
15 cm parallellt med 3 till 5 cm avstånd.

6. Kontroller måste göras för att säkerställa att Varioclix-anslutningarna
alltid är åtkomliga.

Montering

CE-märkning

Produkten omfattas inte av någon harmoniserad euro-
peisk standard och bör därför inte vara CE-märkt i en-
lighet med europeisk standard. 

Förvaring
Förvaras torrt.

SÄRDRAG

HyDra X 100 injekteringsslang har 
öppningar runt hela tvärsnittet som gör 
att injekteringsmassan kan tränga in i 
betongen i alla riktningar. Detta 
innebär att inga områden i slangens 
längd utesluts genom injektion.
Injektionsslangens väggtjocklek är så 

-
ering av slangen även vid högt gjut-
ningstryck. Injektionsrörets mikrohål 
öppnas vid ett inre injektionstryck på 1 
bar. Genom att öka trycket 
injektionsmassan kommer att tränga in 
i sprickorna, porerna, 
och hålrum för att säkerställa en 
hållbar säkring mot läckor i konstruk-
tionen. Eftersom slangen har ett 
öppningstryck på 1 bar kommer inte 
cementslam och vatten att tränga in i 
slangen under gjutning.


